
 
25.1.-3.2. 
26.7.-4.8. Cypřiš Šťastný a milující 

Silný krásný strom, který se podobá zdravému a šťastnému člověku. Má vzácnou povahu, dokáže 
se těšit ze života a z jeho drobných každodenních radostí. Je to bytost snad za všech  okolností 
spokojená a klidná. Ve společnosti je pro svou slunečnou povahu velmi oblíbená, srší optimismem 
a humorem. Má ráda přírodu, k jejím velkým koníčkům patří cestování. Cypřiš je člověk 
vysloveně rodinný, cítí se dobře v harmonickém kruhu svých blízkých. Nesnáší konflikty, takže 
jim šikovně předchází.  „Rodinná diplomacie“ je jeho obor. Má svůj vysněný ideál – dožít se 
vysokého věku milován a milující. Patří mezi ty vzácné jedince, kteří jsou obdarováni snad 
nejkrásnějším povahových rysem – jsou obětaví a věrní v přátelství. Važte si Cypřišů! 
 
4.2.-8.2. 
1.5.-14.5. 
5.8.-13.8. 

Topol Náročný a rozporuplný 

Mohutný strom s rozložitou korunou a silnými větvemi. Zdobí krajinu, lahodí oku a nestárne. 
Osoba narozená v jeho znamení bývá fyzicky krásná. Zvláště ženy vynikají takovým půvabem, že 
vzbuzují zasloužený obdiv mužů a nelíčenou závist něžného pohlaví. Je pozoruhodné, že Topol 
není domýšlivý. Naopak cítí potřebu počínat si obětavě a pro své okolí nezištně koná záslužné 
skutky. Ve svých citech bývá ovšem nevybíravý, a proto často zůstává zcela osamělý a 
nepochopený. K tomu je ještě  velmi popudlivý a náladový, což mu vztahy k bližním nijak 
neusnadňuje. Má srdce schopné velkých citů, ale málokdy dosahuje v lásce uspokojení. Se svým 
partnerem těžko hledá kompromisní řešení. Utápí se v maličkostech.  Když ale jde do tuhého, 
dokáže být skvělou oporou. Má umělecké, nejčastěji výtvarné nadání. Bývá i dobrým 
organizátorem. Dejte mu velký úkol, naprostou důvěru a pocit nepostradatelnosti – zapomene na 
všechny starosti života a vykoná velké věci. 
 
9.2.-18.2. 

14.8.-23.8. Cedr Nápaditý a toužící po dobrodružství 

Urostlý, pevný, vzácně krásný strom. Člověk narozený v jeho znamení se těší většinou dobrému 
zdraví, sebejistotě a rozhodnosti. Je zajímavý, imponuje svému okolí neotřelými nápady a 
tvůrčími schopnostmi. Má rád hudbu a rozumí jí. Je pracovitý a v zaměstnání má instinkt 
vedoucího pracovníka. Ke svým povinnostem přistupuje uvážlivě, i když někdy propadne panice a 
chová se zbrkle. Cedr celý život touží po dobrodružství, a to především v milostných vztazích, 
ačkoliv je v podstatě nesmělý, jemný a citlivý. Bohužel také velmi vybíravý – tudíž kdo ví, zda 
nebude muset celý život čekat na jedinou velkou lásku. Má vrozený odpor k přetvářce a 
okázalosti, je upřímný až otevřený, což mu často způsobuje velké nepříjemnosti. Lidé ho ale rádi 
vyhledávají, neboť je milý a plný optimismu. A to je v dnešní uspěchané době dar k nezaplacení. 
 
Pokračování příště 
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duben 

Zima snad už definitivně odešla…… že jí to ale trvalo. Dokonce jsem někde zaslechl, že 
pokud to červenec a srpen nepokazí bude letos prima zima. Nemilá představa, mráz byl 
takový, že se spoustě lidiček nechtělo vystrčit nos z tepla domova ani na pravidelné 
schůzky, natož na výpravy. 
Paní zima už ale odešla do jiných krajů a uvolnila místo jaru, nastal čas přípravy letní 
expedice, nádherných vandrů a táboření se spoustou poznání, nových zážitků a 
dobrodružství. 
 

Nejbližší program kmene Vlků – duben, květen 2006 
28.4.-1.5. 2006 Jarní výprava jelenohorských Vlků na  boskovicko – vede Starý vlk  
28.4.-1.5. 2006 Táboření vlků z Brodu na tábořišti u Višňového potoka – vede Pavel V.  
28.4.-1.5. 2006 Stylové táboření na pow-wow u Hamiltonů – Pavel S. 



Výprava do Lomnice – turnaj ve stolním tenisu 
25.-27.11.2005 

Lůčinka (JH) 
Scházíme se v pátek 25.11. na hlavním nádraží. Hned od prvního okamžiku 
(cesta vlakem) bylo jasné, že velký Vlky čeká skvělý víkend, protože mají na 
krku pět malých holčiček. A co teprve když čekáme v Lomnici na autobus a já, 
Janča, Terka a obzvlášť uječená Adéla, běháme po celém nádraží, pištíme a 
práskáme dveřmi. Konečně dojíždíme do Lomnice. Ubytujeme se a lítáme po 
škole. Na druhé straně školy v suterénu potkáváme nějakého chlapečka, tak ho 
strašíme a vykládáme mu horory. (Jsme hodné holčičky) Potom hrajeme 
pimponk .V jídelně, kde spíme, srážíme stoly a pokračujeme ve hře. Potom 
máme večerku a samozřejmě jíme (asi nás málo krmí.) 
Druhý den ráno přijíždí Vlk. A co hůř, musíme na pochod. Já už nevím kudy a 
kolik km jsme šli, ale tady u Vlka v deníku je třicet km, tak to tak asi bude. 
Jdeme kolem rozhledny, kam máme zákaz vstupu. Ale nějací amatéři jsou tam 
nahoře. My jen vidíme, jak uklouznou a jedou po točilých schodech až dolů. 
Potom už se děsně znavení vracíme do školy a všichni víme, že za deset minut 
budeme zase řádit. Za chvíli máme oběd. Nudíme se, a tak hrajeme velký turnaj 
v kostkách, který je velice namáhavý. Sice sedíme a jednou za tři minuty si 
hodíme kostkou, ale já, Bětka a Áda objevujeme své schopnosti v zaříkávání, 
tím ovlivňujem hody. Všechno se otočí a my vyhráváme. Potom hrajem turnaj 
ve stolním tenisu. V půlce se turnaj přerušuje a jde se plavat. Já nejdu. A to je 
veliká výhoda. Trénuju na turnaj, jdu si koupit čokoládu a nějací debilové mě 
provokujou. A tak jim pohrozím a hned se mě všichni bojí. Frajeři!!! A k tomu 
hnusní!!! Dokonce horší než Franc! :) 
Potom Medvěd vyráží pro pivo a mě kupuje grenu. Ostatní se vrátí z bazénu a 
škemrají. Potom skládáme zkoušku kapitána Pufa. Vyplýtváme všechny zásoby 
pitné vody, ale alespoň nemáme dva dny žízeň. Dohrajem turnaj a jdeme spát  (a 
ta zem je zase moc tvrdá!). 
V neděli vstáváme každý jindy. Snídáme, píšeme deníky a balíme. Asi vás moc 
nepřekvapí, že zase čekáme na Janičku. Potom jdeme PĚŠKY až do Tišnova a 
jsme durch mokří potem. Až na ty, kteří nás vedli. O tom vám může něco 
povědět Pavel Sláma na tel. Čísle: 608 614 958 
V Tišnově potkávám ségřinýho tátu a všichni se rychle rozutečeme do bufetu. 
Toto je jediný způsob jak nás uklidnit. Nechat nás nakupovat a zacpat nám pusu 
jídlem. Potom jedeme domů k maminkám. 
A máme radost ze spousty obchůdků, kde můžeme utratit zbytek penízků, aby je 
rodiče nechtěli zpátky.   
  

Jaký strom, taková povaha 
Starý vlk (JH) 

Co učili druidové 
Keltští druidové se snažili vyčíst osud nikoliv z hvězd, ale spojili narození člověka s určitým 
druhem stromu. Keltské věštby  střídají celkem sedmnáct různých stromů za půl roku, a to po 
desetidenních obdobích. Proto se během roku opakuje vliv stromů vždy dvakrát, u topolu dokonce 
třikrát. Pro osoby narození v takové dny, jako jsou jarní a podzimní rovnodennost a oba 
slunovraty, platily samostatné zvláště příznivé předpovědi, odvozené z vlastností dalších čtyř 
stromů – životného dubu, krásné břízy, půvabné olivy a neústupného buku. 
Schválně, najdete se se svojí povahou  v jejich předpovědích? A poznáte strom který je vašim 
znamením? Pohodu při čtení vám přeje Starý vlk  
 
23.12.-1.1. 
25.6.-4.7. Jabloň Citlivá a impulsivní 

Voňavý ovocný strom představuje lidi naplněné zvláštním kouzlem. Přitahují pozornost osobitým 
půvabem a velkorysostí. Jsou vždy ochotní k dobrodružství a flirtům. Jabloň miluje změnu, proto 
je jen málokdy věrný v manželství. Najde-li ovšem vnímavého a inteligentního partnera, usadí se a 
prožívá šťastné manželství. Není lakomá a lidem velmi důvěřuje. Obě tyto vlastnosti vedou 
k tomu, že jejího přátelství lidé často zneužívají. Patří k lidem, kteří přečtou vše, co jim padne do 
ruky, má vědecké nadání, oslňuje hlubokými znalostmi, ale je natolik moudrá, že se nikdy 
nepředvádí. Je velkorysá a lehce sentimentální. Má talent prožít pestrý a zajímavý život. 
 
2.1.-11.1. 
5.7.-14.7.7 Jedle Vznešená a pečlivá 

Strom drsné krásy symbolizuje člověka obdařeného chladným půvabem. Je vždy elegantní a 
originální. Pohroužen do sebe jen obtížně získává přátele. S nedůvěřivostí si prohlíží okolní svět, 
který ho v jeho činech jen pramálo ovlivňuje. Často trpí pocitem osamělosti. Ve společnosti 
vyniká důstojností a zdrženlivostí, nerad vyslovuje své mínění a úsudky o druhých. Ochotně jim 
však pomáhá při řešení jejich problémů. Jeho houževnatost a vytrvalost až umíněnost mu 
pomáhají řešit neřešitelné. Každou práci vykonává velmi pečlivě a zodpovědně. Mohlo by se zdát, 
že Jedle je nudná, ale není to pravda – je pouze velmi složitá. Společný život s ní je vždy 
zajímavý, neboť bývá velmi vzdělaná a zkušená. V lásce ovšem není zrovna šťastná, na svého 
partnera totiž klade příliš velké nároky a často ho svou nedůvěřivostí odradí. Když se ale zamiluje 
doopravdy, je její láska bezbřehá. Věnuje ji ale často těm, kteří si ji vůbec nezaslouží. Navzdory 
své křehkosti žije dlouho, nesklátí ji ani vleklá choroba. 
 
12.1.-24.1. 
15.7.-25.7. Jilm Ctižádostivý a oddaný 

Statný strom se štíhlým kmenem symbolizuje fyzicky přitažlivé lidi. Vyznačují se duševním 
klidem a pohodou. Dokážou se dobře ovládat, své emoce a soukromé problémy zpravidla skrývají 
před zvědavým okolím. Jsou ctižádostiví a pracovití. Daří se jim i ve vedoucím postavení, ale 
obvykle bývají velmi náročnými šéfy, neboť u svých podřízených nestrpí žádné vady a chyby. 
Snad i pro svůj výběr spolupracovníků jsou často úspěšní. Jsou rozhodní a šikovní. Smysl pro 
humor jim pomáhá překonávat odpor okolí k jejich despotické povaze. Milostný život s Jilmem 
není jednoduchý, musíte být vybaveni notnou dávkou tolerance a vytrvalosti. Ale pokud se 
s Jilmem naučíte vycházet, nejdete v něm partnera s křehce ušlechtilou a rozvážnou povahou. 



Schůzky v Brně (listopad, prosinec 2005) 
Lýda (JH) 

Hrajeme hlavně hry v klubovně nebo když to počasí dovolí v parku . Mezi hry 
v parku patří fotbal, vybíjená, různé hry na dokonalost naších ručiček a taky hry 
trošku na zlepšení našeho mozečku. Mezi hry v klubovně patří slepá bába, 
střílení s kostkou a mimo jiné i naše oblíbené hry s korkovou zátkou od vína. Na 
začátku schůzek míváme testy. V tomto období schůzek jsme se zabývali též 
Státními znaky a výcvikem přežití, kterou nevede  nikdo jiný než náš oblíbený 
Bary. Zabýváme se taky uzly a ostřím nožů, abychom rozeznali různé druhy 
nože a uměli s nimi zacházet. Také jsme jednou zašli do našeho oblíbeného 
krytého bazénu na Kraví hoře. 
Škoda, že v prosinci nebyla žádná výprava a ani nebyla zimní expedice, to dost 
lidem chybělo. 
 

Setkání ohnivců na srubu Jezerních lidí 
11.-13.11.2006 

Starý vlk (JH) 
Frenk, Skypi, Peky, Honza R., Lůča – to jsou Vlci, kteří sem měli jet spíš než 
já…. No, nakonec jedu já a Ičink ši. Účelem setkání ligových ohnivců je řešení 
ohniveckého úkolu při organizaci SNĚMŮ. 
Pátek – pracujeme ve skupinkách: organizace sněmů pro kmeny dětí, dospělých 
a rodinné kmeny. 
Sobota – po ranní písni máme ukázku bojových umění z Číny. Hned po ní dostal 

každý účastník pro 
tento víkend nové 
jméno a kmen Vlků je 
zde tedy zastoupen 
Vinařským Vlkem a 
Běsnou Bětkou. 
 
Ke snídani máme 21 
vzorků buchet. Já, 
Yučikala a dva další 
ohnivci jsme byli 
vybráni do 
„degustační komise“ 

jejímž náročným úkolem je vybrat nejlepší buchtu….. náročná práce ☺ Vítězná 
buchta má číslo 3 a pochází z kuchyně Ablákely. Dopolední program je rozdělen 

do čtyř družin. Moje družinka má za úkol stavbu hranice, ztišení lidu před 
sněmem a básničku ke světlu PRAVDY.  
Odpoledne patřím ktěm kdo zasedají v Radě Orlích per, protože noční sněm 
bude se vším všudy, tedy i s pasováním, atd. Já i Bětka si přiznáváme několik 
orlích per.  
Za tmy začíná ve srubu Maja hrát na kytaru sněmovní signál. Po každé sloce 
světlonoš z naší družinky odvádí jednu z dalších družinek zasněženým 
ztemnělým lesem ke sněmovišti. Očistný obřad, zapálení ohně i světel, hry, 
příběhy, písničky, filozofie, přiznání orlích per a pasování (toto zde vedu já). 
Pasuju na Orlího sagamora Yučikalu a Montyho. Pak ještě následovala diskuse a 
zakončení sněmu obřadní písní. Před ní ještě vyhlásíme výsledky ranní 
degustace buchet ☺. Po sněmu je ve srubu hostina s čínů, ovocem a čajem. 
Vyprávění a spousty písniček u kytar pak pokračuje až do …. hodin.  
Neděle – před ranní písní je půlhodinka jógy. Po písni a snídani následuje úklid 
sněmoviště i srubu a též závěrečné sezení ohnivců: „Ohnivec je ten kdo 
naslouchá a mluví. Nejen ke svým soukmenovcům, ale taky k lesním a polním 
bratříčkům, květeně, duchům předků a bohům. Ohnivec má zásluhu na tom, že je 
počasí pěkné a má za úkol zařídit, že když prší, kmenu to nevadí.“ Po poledni 
odcházíme společně na vlak. Poštolka nám na nádraží připravila rozloučení i 
s kankánem.   

Účastníci setkání ligových ohnivců. Zastoupena je většina ligových ohnivců. 



Kmenová výprava k Vlkovi do Brna 
17.-19.3.2006 

Bětka a Lýda (JH) 
Výpravu jsme vymyslely my na bazénu u matonky a bagety. Zatím co se ostatní 
čvachtali ve vodě. Už předem jsme věděly že výprava bude skvělá. Brňáci se 
měli sejít v pátek u Vlka. Došly Jana, Lůča a časem jsme potkaly Lýdu. A pro 
pavlovčáky jsme měli najít  na hlavní nádraží. Jenže jsme se s nima těsně minuli. 
20 minut jsme hledaly pavlovčáky po nádraží, pak jsme to vzdaly a jely zpět. 
Mezitím Vlk volal Lýdě. Jenže Lýda s námi nebyla. Lýda našla pavlovčáky a 
skončila s nima v baru U Korzára. Bary měl náramnou radost….  
Vlk zavolal kde su že pavlovčáci  sů u Baryno. V baru u Korzára jsme se 
dozvěděly že  přijeli jen 3 Pavel (Křofc), Franc, Golden. Chvílu jsem počkali až 
dojijů a vydali se dom. Doma jsme se ubytovali a po večeři se dívali na film. Už 
jsme šli spát a najednou někdo zvonil. Holky se bály otevřít tak mě vzbudily. Za 
dveřmi stála naštvaná sousedka. A důvod proč tam stála je že Jana a Franc šli 
pro něco do trafiky a blbě zavřeli dveře. Holky dělaly po večerce  hluk a tak tam 
šel Golden, a uklidnil je slovy, že tam bude spát. Holky ho zmlátily polštářem a 
vtom tam došel Pavel…. 
Ráno jsme vstávali brzo, protože v TV jely naše „oblíbený“ seriál TELETABÍS 
a Gumítci. Po snídani jsme se vydali na výlet kolem Brněnské přehrady. Cestou 
jsme navštívili dětské hřiště. To víte,  museli jsme si to pořádně užít! Kluci po 
nás začali házet koule tak jsme se  schovali do převlíkárny kde byl jen použitý 
kondom! Došli jsme až k hospodě jménem Kotva. S hrůzou jme zjistili že je 
zavřeno a tak neuvidíme Nancynku!! Otáčíme. Cestou zpátky jdeme přes led. 
Jana a Lýda jdou kolem po břehu. Sváču jsme hodili na velkým dřevěným kole. 
Doma v teple vaříme společně oběd. Po poledním klidu  jsme šli  na bazén na 

Boby. Tam jsme si parádně užili. Plavali jsme, 
skákali, klouzali se a zadarmo lezli do výřivky 
protože Jana a Lůča znaly tajný přístupový fígl. 
Když  jsme odcházeli nechtěla baba proplatit 
holkám zálohu proto že přišli chvilku (3 minuty) 
později. Tak si pro ni museli jit druhý den. Doma 
se při večeři díváme na  Pár Pařmenů. A je 
večerka. 
Ráno si všichni zabalili a po snídani začali 
rukodělný dílny. Lůča a Golden vařili a zbytek  
šil kapoty. Po výborném obědě o dvou chodech 
se všichni rozcházíme domů.   

Zimní táboření na Kořenci 

3.-5.2.2006 
Starý vlk (JH) 

V pravdě heroická výprava starších Vlků. Teplota místy nacpala rtuť teploměru 
až pod -22˚C a přesto jsme se vydali na 
oblíbené tábořiště u Višňového potoka. 
Nad hlavou nádherné zimní slunce, 
vzduch bodá do plic a nohy se boří do 
sněhu, který místy dosahuje půl metru. 
V údolí nejprve vydolujeme ze 
sněhových závějí kuchyň, postele a taky 
můstek je třeba osvobodit od sněhu 
abychom se dostali k týpiovkám 
ukrytým v lese. Taky od závějí 
osvobozujeme konstrukci kuchyně i 
stoly v jídelně. Nejvíc se však zapotíme 
při odhrabávání sněhu pro stavbu týpka. 
Konečně je všechno hotovo a na 
unavené táborníky čeká namáhavý 

pochod do Okrouhlé. Tady nás vítá 
milý pan hospodský s celým 
okresním štábem hasičů ☺ a než se 
ohřejeme chlazeným pivínkem 
máme na stole ovarovou hlavu, křen 
a půl pecnu chleba… prostě balada. 
Díky bohaté večeři si později 
vyzkoušíme i noční pochod při 
kterém se naprosto nedaří držet 
vyšlapanou stopu Psajkymu. 
S mírným ohýnkem v týpku noční 

mrazy překonáváme bez problémů při 
vyprávění příběhů (dlouho do noci), nebo 
spánkem. Zato ráno se nám z týpka do 
mrazivého vzduchu moc nechce.  
Po snídani, využíváme tepla stanu 
k pohodové rozpravě. A někteří taky 
k průzkumu okolí. Pak už jen zabalit tábor, 
zahladit stopy a vydat se plání zalitou sluncem k domovu. 


